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În perioada 8-11 aprilie 2010 la Hotel Dacia -Baila Herculane s-au desfasurat lucrarile 

 

- Congresului al V-lea al Federatiei Nationale Mine Energie, 

- Congresului  aniversar al Federatiei Nationale Mine Energie “Punte peste timp-20 de 

ani impreuna” 

- Consiliului Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia, 

- Seminarului  Comisiei de femei a  Federatiei Nationale Mine Energie. 

 
În prezenta a 277 participanti cu drept de vot a fost adoptat noul statut care flexibilizeaza 

luarea deciziilor in FNME, adapteaza componenta si structura Biroului Executiv la forma 

actuala de organizare economica a unitatilor, prelungeste mandatul celor alesi la 5 ani. 

A fost adoptata strategia pentru urmatorii 5 ani a FNME. 

În prezenta a peste 100 invitati din sindicate si administratie s-au depanat amintiri de la 

înfiintarea în 10-11 aprilie 1990 a Federatiei Sindicatelor Miniere din Romania. 

Momentele de destindere provocate de povestitori cu haz si lucizi la minte (prospat 

pensionari :Valeriu Cernat, Dorin Gostian, Lehene Petre, Ciocan Nicolae) au alternat cu 

sfaturi prietenesti izvorate din cele traite, in special dupa despartirea de organizatia noastra 

(Lehene Petre, Tamas Eugen, Bartas Ioan, albu Ion,etc), precum si cu momentele de adanca 

reculegere la mesajul sotiei si copilului fostului nostru coleg Tavi Luca. 



Cu o incarcatura emotionala extrem de puternica, congresul festiv al FNME a fost 

apreciat de toti participantii, acestia primind si insemne si distinctii care sa îi împiedice sa 

uite momentul. 

Consiliul USM Oltenia, prilej de alegeri a noului Birou Executiv si de stabilire a cailor de 

urmat în viitorul apropiat a fost de asemenea un eveniment important, tratat cu mult respect 

si seriozitate de participanti. 

Alegerea,  la USM Oltenia,  alaturi de vechii membri,  a unui vicepresedinte pe minerit -

Ureche Constantin si a unui vicepresedinte pe energie-Iovan Eugen, va aduce, suntem 

convinsi, un plus de eficienta. 

Participarea la seminarul Comisiei de femei, intitulat « Sindicate pentru femei.Femei 

pentru sindicate » , a unor reprezentanti din conducerea FNME, a conducerii CNS Cartel 

ALFA (Bogdan Iuliu Hossu) , a deputatului Militaru Severus, a senatorului Ion Ruset, a 

doamnei Maria Mota-presedinte Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse (ANES), a 

reprezentantelor comisiei de femei a FNME,  a facut  ca seminarul sa fie apreciat pozitiv. 

Au fost cateva zile extrem de intense care vor marca activitatea FNME, a 

departamentelor, comisiilor si structurilor teritoriale în viitorii ani. 

 

 

 

  


